
qualquer momento
i'í':: �',

de acenrecimentos Imprevisto!>, 8_S .
neéeBstdsdes m.mt.�ea

dos EE.UU. ti. partir de .1' de jtlHío' proxfmo foram ..o�leQJa..

dus em 1.070.000 homens.
..

RIO, '7 ,(Ca) - N.0tieia..lO,que
em reuniãó da Comla�i1o Cel'lttàl
de Preços. sob II p�.2Ilde!lela.do

mau c,ameça em nossa cidade a ins._titui- Ministro'Norvsm DIas .FlfU!,I�

O>A J E ft IAS fO R f).
çao de feiras livres. �,.osM:�:!:::�::r.;:

.
. '

."
. .

.'

I'
N�'J-Qtura praça Nereu Rar: 01, nas "fe:ras livre�". 'd t" ho

a prcpos. d 08 pf'odutos,

','X...•.·.: ··.··.···s:...•.·. ·.m..·a·.·.·.•. ·.·.•.··. '1-...5'· a..•.·.·.·.'
..t·..am.a.·..··:..1.·.•....as.

. �e �u�a��·.�Â .CN:p���,�.rofo�e�ro��: Era, poi�. de se esperar, gran- �:� ��::�:llo or;:�6�t:r
as

d�SilU�1 :?;oP;:;t: :�::'nZ�B de fev�reiro

b\ U de afluE'l1 ;I,i ce consu;::lldores dido, resolveu deixar o local, de quarenta e seiíf. eom exee..

r:arla uma tab',leta com os s"-' ao local 'd
' te- le--

.' ":ê ,De�d� Cr $, 225,,00 '
• . guintes dizeres:

.

.Tal �ão ocrnteceu, p0rem' gi��n�h�l��� ?::a adi!r��çã: ;��,�:y�:�::a:�J���id;:.m?l1à.;�t\�
rASA" [JO �,AmE.,R..... JCAno ....

· 5. A. Feira Livre '.

Não apareceram nem feiranlps. quanto permanecera. a)I� a esta Hoi adia::!o para a.�roxl�Ç!. teU-

.Mercado de Jlulomõve:iSs1>:>'..
.

Todas as Terças e Sábadós Jerri,el epidemia num �� �:�::tale�;a������� �:co�h�: �!!�u�a��:�SIl!Oio��f:if�
J3LUM f3NAU

.' ,

Como ôotem era sexta-feira, municipio minelrd dras. Pql!i, touceiras de capim ta.-feira próxima o Pr e�1. a

IOS5
..·.I ..

DlVIS.I.'
.

.'
..:EY.· SI::RV'IR dirigimo-nos bem (edo pai a aque-

alí. monturos de barro acolá, Republiéa decidirá .Ieb"� O r·
;;;;;oiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..;;;��iiiiiiiii....�.._.I.��i.�;;;;_

..

h °EL T·IORI
tudo isto num espaço �,xtremá•. dI'do de dM�ipão. e�let1"i1'a OI

.� iiii;;;;&i;;;;;'" I l� lecal afim de aSSistir a c e- n ,0 r. ZONTE, 7 (CB)
. .'

, d d
- T "d" mente exig'uo' E' deveras ex- membros da. cepo ,

.'.
. . , .' .

.

: ga a as carroças. a armaçao·--:, e,rrlv.e. epl, emla surgIU no mu-

. .

/ d f I d P i
traohaveI que a Prefeitura· não

.
.

Vilra d� lot,lcos Gomissão do ��i:;; a:o�td(�' �e !;:o���;;i'ave� �I��12P�� ha�jitar��:::���:��� �::�s �e;,�n::,n�;e��c�::oa�o� f!:rf::: '

.

;.( .
. ',' movl!r.ento e compras, 1. a cerca e IOOo',outros atin- ., D····· te.... Jf.-."ffonsol...�I."".ls1r"..

. ....

DI'
tes e" comprado.i'es m.ai$ cbrnô- 1'" M

�OQUIO, 7)"tCB) ""7. Consta. eS'armamen O f A causa prometIa ser interes- gldús pe};!. .doenÇ.l. notadamente
di.da�.. e!1,

,.. .,

.. que um drurgíãojaponê� desco .

..

I
sante, pois os COiOll'1S que &bas- no distrito de Pefobas, Repre, .AUSENTF� '+�

,

urin. um meio de curar, a de" ' '

'

'

.'
. .

tecein a. eidadecom legumes, ser:.tantes do muuicipio vierd,n a Em meio de tan�a sugeira d ro'âf'��
· Itlência precocj.'e ó idiotismo, :,;:.:WASH�NGTC).N•.7 (0,

.

n.) I f!'utas e gêneros div�rsost ser- esta cap:tal solicitar Urgentes
era de se esperar que ninguem 23 .

e'
, ':

por meio de uma opel"<!ção no 1:r:Umàn n(}meOlr'o fir� warren vindo a freguezia de porta em providencias," apare esse mesmo. _...;.;..._--......."':"' ..

cérebre, Q Dr. Masao Rltanka, A"sHa; delégario dos Estados portá com suas earroçdS, tinham Um comunicado do Depar�a..; EnfIm, vamos ver �m que clà -------...;..;..---.....---
.......--

'. prat.lcaudb uma iJ:lCi'sãO na

caixa/Ullid08
na,:.ONU, pata o POg� avizado com aotécedencia que, menta de Saúde do Estado in, ii. historia das �'feiras livres:. .I"u.c···te·""••

"

.,',' .
'11':

,

'IR"1ft
Craniana' e isdlándo o: lobulo tO:' dê reprl388ntliote'do mes,,: cumprindo determinições das

aU;'lr
for'1la que se trata de malária, 4ue apesar de cOf1stituir neces,,:' "u lU

· �ron.,tal.•.Ja.·..co.nse.g.. V. iil.' cura.r .doze m.2.. Po ií,;
na

..
cOfllissão do de lt?ridades. no f.uturc só po�e- j.á ,to.�ndO sido eavi.ados socorre s sidade evidente, está ten:1o tãü

:

PélC1eptes,< ',,<. .••..... .'

"

.
}sal'mamentp," .'. J nam vender suas mercadonas rn.edlco� em matenal e g'nte' mau começG;'

.

.

,,:" ....

.

Ém HÚtfol'(1shlre está sendo tentado um novo tipo de edu,:
cação escolar. T!ata-se de e�coIG\;s ,no campo, onde as crianças
passam uma �'ema.na Gupnte (!s.meses de ver�o. O objetivo é
mo,Strar-lhes outrOl!,aspectos que não poder?::;' ser ensinados na ·N·.�.

.

f
"

tescola e'que Ihe.3:��rv:irªojllstamél1te qua-t'�do terminarem () cur- a
..

o ap·.a.. ·. receram nem
.

elran ·es
so � dei�arell o c�légi?/ As cria'lç;;s aprendem ali a 2camp1u' f'

a comp�{(en i:� a VIda DO campo. SãO� orgrnizados passe'os qA 0-

d·

bservaçaQ, ViSItas � fazem::la, ,topografIas, de&erihos. 'estudos de co·n·.'sum'l'
'

.. o·re.S...
'

arvores, obsehraçã6 pelas estrelas/:etc,
BRITISH NEWS'SERVICE

. '..

. ....

INavios' <Ida eXlitll.cll8yrd 'lI,ssarAa ",I" '
.

.

'
.

'Ria .Ó.

o P; S. D e o i?, T, E. anunciam provir'. ncias
..

tt'útt:.raçãO, Nada m r.,
• ".O'

. . .

.

til Ségundõ; e.. l'ltamQs. infl'Jrm.a.•.•d.0&,.
'. .

,

aIS JUstc. rece-nte
.

pllllO trouxe surpresz e três navios âa ffe,lta do atml��a.

nu1meros,,:s e. a.s vezes, de"agradave.is Até e.mão oficials (o PT,B'
.

.

ta ves ap'enas Ofl'Cl"OS'o)' 'e doi artidoaxi
.

" te Byrd .. qú..e reali.'za ....
uma.

.... ·.e�...

· , ...•� '.
,'sse 01S parti os deixaram de ser donos

.

"

Ne' maroria das SItuações estaduais, As ccortes dirigidas pelo' sr.. • .

cursão á Aritartica. Sul, sob
.
.,.

Vereu Ramos, que a partirde dom:ngo último substitue o sr 1\ �lrtud8 B II lIialdll.
DI.-:rlo atalullDo patrociuio- do govepio' am,,",�· ,

aladares, perderam emgrandes Estados como São Paulo e Minas do S8 ratiram quando DE BL',
.

U.l�E'NA.'.U no, passar.�ç pelo porto 4o,�O
sem contar a Baia 'e' o'utr

. ...' ,.. .

'.
a I ti'

,

anual CrI 60,00
no dia I I do eorrente O' re-"

.', . .;. ..,'. ros, nos quars, vironos-os. e-n coligação cr me 8 A ra CoD IIsmflstraJ Or. 96,00
.

, ,:.." ..

o,u vlramfugl��Iheo controle dos. governos, ou se re::1uziran; siii! cramlados., avulso Cr' 0,40 gresso desáas un1dad�s. pren�e.

lumplesmeste a condição de miooritarios, O P.T,B, fez um gc-

se .'30 fatç de estiU' O, itly,rno

;e�ador apenas , o do :,:maz,mt:;s _ de �e,;to em aliança .
com

O arGuto das aspl�aç6ês do Vale do lIaJa' naquelas regU:les I{e :aproxlma�·
, D, N. �. opondo-se as correntes rnats querernistas do p�s,n,

do mais cedo do que.� e...

Bastariam, tais círcunstancía .. ' ,... _ ,�(JM!lHAU Sábado 8 de Março de 19U - Dr. AelJilla8 Bl!ldni Diretor .RaaponBllvAJ • ADa xxm • Nr. lOS fava.

• ..'�' I S para Impor a r-tornada de pOSlcao
--'-....:.:...;____.;__.;__.........:..--

ainda mesm? 9ue não se considerassem as c.sões, umas criando si- ,I. ".

tuação.d� díssidencía ou índep:!ndencia corno se deu em Minas, ·ulo·movel-s. e· .. ca·m.-o··ho-es ame-I.
�utos .ferando n�yas agremiações (o p. T. R, o p, r. B,. o

II

.. '

•

.'�, etc.) e ainda outras que foram engrossar parrídos di, rll"canos' em grand'e quan'I."d de'versos, ?�n:o o P
"..��r em Goiaz. Não se trata. evidentemente, de

.

.

. a
un::a e.x;plçao de umdade..·

.

.,. ..

eu
Entretanto; ós.Jideres pessedistasp�re�eque cão compre- .' para· o BraSil

.

·

dem as rea.ções
•
de o seu esfaeelamentó interno. E pelo que anun . .

..
. �. .

.' .

.

'

eram, pre.t�ndem reestrutar a agrernição na base de um' refor "I
Proco�en{,� de Nova York, (�h:'guu ao RIo"

�aS enfatlco:de,.seu ··oiicialis�o"�9u:;ero. por toda lei, que \ O navio, misto Inglês. "Javanese Prince", conduzindo 22·
,

.' 1:); continue a ser; o partido .oficial Oirã) qMe n30 lhes paseagt'lros dos qUaIS 12 deserabnrcarnm nesti\ capital
resta outra solução quanto sé '... ,.' •. . ',,'

"
. ,

S..
.

id '1' .
'.'

o se veem a SI proprros no parti lo, E .tre os passageiros que desembarcaram no RIO
.e o seu 1 ea e contmuar a ser aq:.tele grupo de h(.,meos ue I '. ". 1

'.

VIvem das .graç.as do ":oder tembo' f" 'd' : 'j' q" tlglW" O mlDlBtr O P"u o Ha!',slocher. da. Legação do,
.

'd.' '" ,�. '
..
ra uJam e suas esgraças, B'" pr' O·' P 1 H· h·

O troca,Ilho e lOE'Vltavel). � sol".çào está mesmo no "ofic:alismo"
. rasl no ani::ltnll, mlOll"'tro au ú aStlloc er, que

Mas. ,:es.te caSG, serão sempre um "gmpo". jamais um "partidO": fôra intitalar a nó::sa legação D<lquele, país, el':!teve qua.'

.... �dPo� que ii U. n N; preste atetição nEssa atitude dos a- tro aDO!; á freLtt3 da me"ma, volt ando agora ao Bra�il.

gra ;, �ra o� pelo sr, Nere.u Ramos, Pois a tentação do "ofle - em férias exlrauràioáriafol
a lSm() e permanente. Pode dar-se .que t ,b' I d'

.

,

nos E t d .
. " , �r:' e�n a gun� u el1l�ta�. Outr� diplomata que çbegl'U no "JhvaDes8 PrlDce"

5, 1. os em. '-lue o seu partido fOI o vltGrlOso. queiram 11ml- "

"
.

.".

I

tar�se. a futlç�o de' grupos oficiais", Assistir-se-á, então á mort' e o ::-- r. ffidgard drl Mello, adldu cfJmenHtl.1 á Emb LIXU-

de qualquer espirito, ao esfacelamentu de qualqller' 'estrutur: d:t do Bra"lil em 'Washington,
realmente partidarios . .A me1l:lOr odentlçãO está na fórmula {es- Falando á repurti.JO'em Hlpídamente ao desembarcar
peramos não ser luli·cretos a

.

I' I I 'Id' I
.

,',.
t:> , ,,'

b
'

.

d' 'E"
'

.. ". o reve a- 'iI suger a pc o propno dl�se u Sr, Edgard Mellc que II probl.ema' pl'll1clpal d\Jb
nga eIra duardo Gorr:es a um procer da U; D. N: os _,

,
.

.;.',
.

.

nadares 'devein adminis'trar f'ca d'
.

l"
.'

,

gover histados Ullld('s atualmente e dos transportes, Quer o:;

, ',' "

'

'.'
.

ln
..

o a po ltIca propnamento a ., ..
"

cargo da dlreção nacional do partido, .' " traoflpurtes mtHilos, quer os para fOfa do paIS, c'Jns:

(Reproduzido do "Diário de Noticias" do Rio) tituew séría que-tão na 'Ildministração norte.americdna'
. '. .' Referindo'se á t:xportação d� artigoR americaDos para

o Brasil, afIrmou o Sr, Edgard }IelTo que dentre em

pouco vitã.o gracde8 qUl'lntidades de mc:q,llinas e ma·

terial para a iDdú�tria,
A ntes de encerrar a ra!ef;tra o Sr. EJgarJ M ellu

disse que dentre em pouco est.aremos teceb�ndo, tam�

ibem' em grande escalfl, l:lutoruóveis e caminbões norte

j americanos, pois foi· 1, beradf) em mas'a o mareado nos

Edtados UOldos,' ,

• d
�há do Brasil para a China, e Dinheiro

da Am�rlcad. 'e... ·. o
'. ." Ceilão Sul para a defesa
.

São Paulu, ,7 (C, B,) -- o -Braail está exportando Kesselri 'J'g
cbà .pêu'a a Iudia, China e até Ceilão, Foi entregue à

•

�ecre'tárja de agricultura um. plano elaborado pe.a VENEZA _ "Espe. o' �bt.er dinpeiro ,�� Am'ri�a
( (Jopera I iva de Çotia, que controla 60'/. da predução do Sul para pagar as de8pesa� da"" ?efe98 f" - d�c�ro'Q.
de ehá t:m São Paulo, visando melhorar a qualidade de

o Dr. HaDe Lantmnsl:!r, qlle e defebsor �I) mare�&al
produto a fim de atE:lodet' aú mercado exto:rno .. que au- Kesselnng. Logf) apó" ter' feito a Ben88cionall''''vela.�1toJ

melltou GODsid.ravl:l:l1lBIlte nos últimos tempos, .U Bra- Lantern3et' foi alvo d';> UIU �erda(lêir:õ atBque
. jçr,n.alie.

8.1 'wtá exportando chá até para os tradiclonnis nL'r- tico rna8 nada mais dlsso. pOIS nl!g�u.Be terminante

e,.d'')i:! da. JuriJa, t;hina e Ceilã l, E n 1,9M), t-ó o E .. ra-I w('�te a revelar de qu'J parte da Aruérica i,do Sul f!j ..

dllde São Pau.I(? �xport' tI 4/0 102 qt!lIos de ehá, no.[ pe-:ava fuodod.
'. ,

..

valor de 7,587,290 crUz,nlf('lH, .

PIRTIDOS

"."". ."

.. .

'caMPOS ESCOLaRES

f

.,.,

I
,�

, .

j
,

[
1

..

ExposIção de Materla Plasffc3 til 'Ladrei

Nes!'a exposição p'lde-s6 ter u'�� ;ldela d3 'tiariedal..

de aplicações qUd j)fldem ter .8 m8térJ ,plástfca.. N$ fotp ,,�i.
ma � E�:a fil8quio1l de Injeção HUGt !abrlea artigos de

mll.1erili plástica que rrã'l p"sam malq :pe 3(B dê, IJ;IJ'�;! tal.

com;) dpd'ils, p�ntf'8, botões. de faot8.slss oe ecl.

BRIT:SH NEWS SERVICE

e

tendo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



"'tldadede ' â;utpena"

--I," ,:.-.

.;;

i

..

')
",.;

f.

:·'A·

!ilmláCiles
Irlloos' Elétricos

instaladora de
'.... Blumeolu

.. 'FQ'be: 1477:
.

,,_ ;8Ii',.:-� .� �� - :�. .

-

·

aça sf;)ir ânuncio
neste Jornal

"

III • ii II ...- - .. �_.

Bolos '

mais macios

Elixir 914
A sfilis ataca todo o

organismo
O Fígado, O Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões e 8
Pele Produz üõre8 nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que�
da do Cabelo Anemia, e Abor·
tso. Consulte o médico Iil tome
o p o P li I a r depurativo

E I i X i r 914
I

Inofensivo Ela organismo A.
gradavel como um licôr. Apto
vado como auxiliar no tra-·
tamento da Sifills o Reuma
matismo d'l mesma origem.
pelo D. N. S. P., sob u nr.26,
de 1916,

Fabrica de GazBs MH�icinais 'eremer' S. A. Pelo presente. CO.'idOE�}J�t$" !I�m.fi r�!tl.tr�dà"pa.
o eoméreto de armas e rnumçoes, aquísíção. .: uso e empre
go <la produtos sPleitos.à

..

ríscaHzaçã,o. bem ,?OJIlO 89 {J_ue '

se acl.am ítcencladas para manterem çepósltos eom-tas

produtos, a comparecerem �l.'lestli 28. �egiilo .de Arm�s �
Munições, no .

corrente mês de
.. fe"le�elr,o. �flm-de PIOVI

uencíar ern sobre a revfilidaçilD dos ._r�8pec\IVOS registros
e licenças para o en rrer te ano..,' .,:_ .: .

.

As firmas estabelecidas nos munlclploS. de Ind.aial 6

Tirnbó, puderão faze-lo, por Intermedlo das Delegaclas de

PoUcias.
Findo o p1'8Za acima citado, serão. 88 tax.a� aerescldas

de 3D.f". de acôrdo com a r�gulam�n!O em vJgor
,

2a' Região de Armes e Mumç068, em . Blumeuau.izü
, de fevereiro de 1947.'

Amaro .da Sll "a Pacheco
Fiscal Regtonst-

._.-.....�_:..-.-............�.x .-.-...-i-�-§_.;Eo,,;;;":.':""'�·-.

Exportadora de A 'adeiras S. t
Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos, Molduras, etc.

Telefone 1337

B L.U M, E NAU .. Santa Catarina

�ão · é". vef;dade
,� motorista do cano 37-10
'abale as acusações que
J��� foram leUas.

"

R�c.ebemos 8 seguinte cal'
!151.:' ; ,:.': '

..

.

"BlUInenau, 7 - 3 - 47
llmo. Sii Reda\4ll' Ila "Cidade
,Ile Blumen8u"
Cordiais .saudaçõee.
Se'n.do:· leitor ..

' eontante do
'VeSl:Õo brnhan�e vespertino,
d�jJB�ei com. uma. queixa em

voso jornal contra ú auto de

minha :/. :pr<?Jlrjedade. que mes

mo dIrJjo,. chapa 37-70, em que
dl� o reclamante que faço
da Rua., Amázonas. pista de
corl'ida e que não respeito
8S. crlaoças que por ali I?BS.
S8m .:

'

póls, &1'. redator, lS�O
não exprime. a verdad,', pOIS
que, V. S. não desconhece
que 88 nosses rU8S estão ln
traDsItavàls e 'sendo eU .paí
de 4 ijlijos. não faço 808' ou
tros o que. 808 'meus não que- ::.

zo, Devo declarar que esse;
Senhor,: que li queíxa contra�.
mim f.\pr,:eB.enlou•.me pr9curou

-

am d�a -: destes para que eu
,) sOC9�l'e8ge em .certa Im
�}ortanefa:: "NilO.'podendo aer

ví-lono 'l))ome!lto, uma vez

lu1ed· Pld8 eEÍlcontr:8.!_s em diih- Bolos

I I d·cu 8 aS,i.i r íi:8� sen'!jO!'i,. por v n-
-:::,{ ,1\'.n

.

IC,�ança, apresenUJu 8. referida maisjà_; OS ,iueíxa, (IUe absolutamente
-ão ex-prime li verdade, vis- .• ........ '\

::------�.----��-�,-.........--�......

:�:�c8���t'::�!Op!���s!��h� .Ó: M i I h e � s I IPr f2 8rio�'·.dentr() d�' granne ]: '.'
. -

. issional
�l'itérloB;e·resp:eito para com De pessoas têm usado com _"".......__"""'"'....... ....... -:'l pe<tesb:es, "eentorme "as bom resultado o popular

· ulorid.ad���::';ít!?ºerão compro- depurativo
ar. UIíI�.i(t�z:iliile jamais' fui

:,0 menQ8,i\'1h��A(tP a atençãO,
Sem _.

:tp.�t8,. ,agradece0'
cIG a publics'ção 'desta firmo.
16 atenciosamente,

Arthul' Germel'.Jnl'.
,:"

-

.

Ex-Diretcr do Hcspital EVaO-j
Dr. FRANCISCO 6DTTARDJ

gelico de Hansa.Humboldt. A P V O G A DO
I Ex-Pediat:a do Hospit,al Std,

j
Escritório: .rraça. Nerêu Ramo:;>,8U

Teresmha de Erechlm. Tel. 21 . Resid, Hotel PONTOCHIe
(R. G do �uI)

.'

RIO DO SUL
.

Et tH!cialista em Doenças de'
-----------------------

Ciança�
Clinic "Geral Cirurgb O P I M I

I Travessa 4 fevereiro (2a. quadm) r.. au o 1 ayer e
.

rl�,b!�obt�Comp9nhia de Coméroio e Industria Agro Pdcnária' Ho�;M�� ����1e;tl�g�EL
.:

'

•.
", .':. .

AVISO !L :.'. ,�lfredo liõss,�Cb8"m-Be à disposjça.o dos Senhores' AcIonistas os dO-I •

·,um:en.to�·:8 que se refere o art. 99. do decreto-lei U' 2627 ...::. edlCO
:e 26"� setembro de '940.

'

"\. '1csn tal Sta. IzabeJ
,Rt() çlo sul, J de março de 1947. ''")itloer cu;õ�s

, .",AIrODS Q�ebre,cht Diretor Gerente . Ci.!NICA GERAL
..

'

.

�-----
.

,

Issembéia Geral Ordinaria
·

Pelo presente 1lc8m convidados os senhores Acionis- Dr. Arão RebeHo
.8.B � .. cOUlP6recerem à assembléia geral ordloaria, que se

8ah�!,�á.n{), dia 12 de AbrH de 1947, as I fi horas, no escri
')�O,_ tlEJ�t8 sociedade em Rio do Sul, obedecendo a ae�;mnte ardam do dia:

é'-.� ��)!-4' AprovaçãO d1l balanço gera1, demonstração da
--:;onta de lucros e perdas. relatario da diretoria e parecerlO "Cünselho fIscal.

..
2') .� Eleiçllo da diretoria e do conselho fiscal.
·S.) .'.:::-' AGSunto8 de interêsse social.
:. , Rio do Sul, 1 de março de 1947 f' Clinica gerai

..
Especialista \'

AUODS Oàebrecht DirEtor Gerente I
li em �01e8tia� da �argant6 i�. ·1J?1B......-�................l.x ..-. li ....;.....:..___.., .�

J.-It--�"'�-.-al_. ._. o "-__IIlI-.-.-.._� ,. .

MATA O'H1.:•. cuvldos e olhos.
-

I
Consultas, .0- 2 hs. e 15-17-l1s. ������������������������

'. .'
([ub Nautíco : Àm�rica. t-.-.-.-.'-._'-.-:-�-. �����ME:�:U_� R�A.PI!U; 2.,

·,Pelo pres€!nte fi�am convidados os Srs. Socios do Club
:8Utic9 :'Am�ricll Para

.

comparecerem á AssembléIa Geral
ixtrao�dinarI8: a reaUz.ar-se no d.ia 10 do corrente mez, As.0 bora�. Da. sede soci,al., para dellberarem sobre a seguinter.elem ,do d18:

I$leicão de Vice-Presidente, I-. Refo�ma dos, estatutos. e
Ass'Untos de iDtercBBe social. t·Blumenau, 3 de março de 1941

1,'Arno Odebrecbt

.""".;'.......__ ' s_ec_f_e..ta...r_io_._· l •..::-._.-w-.-.lfi-�
lt--. o 9o·..--v-'.-.-�--'-"'.....-�-o .

0""se:í;.f:RADIO está falhando? �
.

Ih S 'I''leve ..o imediatamente na ofivina

'1' i .' ,

· .� . te Cas'
RADI0-BLOHM para RADIOS IREMESSA NOVA'A' Ct. � 250,00

.

. e será prontamente atendido
I __ ""'" �..... .

_ . .:2. eA..
_.• __ . no S .

�quipamento moderr.o de alta precisão, técniço ........ ,....... ....... _ �MO ".. ..... .... _

I,'.:' . f(;mnadc e diplomado em São Paulo

II
Mercado de Automóvoeis .

.

.

Alameda- Rio Branco, 10 NO'SSA DIVISA E' SERVIR "'1.iliJ'i__. _..e."' ... ....... �· &" 26&& = ..�-----.II---_Ii Is__...---------------.-.-IÍIIIII-

Iss�m.bléia Geral Exlraordinári"a'
2.a convocação .

qli�.,-It)/ ..:-/v(! Pelo presente SãO couvlda-tos 08 senhores actenístes
...... .rd··"." $/ ..... J i desta Sociedade, para a Assembleia geral extraordinária, IJ

I reaf iz ar-ae, no J:H1l 20 março, ás 15 horas. no 'I'eatso Caro'. Bc/os - .' tos Gome", nesta cidarte de Bíumenau, allm de denbera-
.J I ren. sobre li seguinte ordem do dia: •

maIs crescloos. I
--.:..J l.o). Efé'tivação do aumento de capital;

2,0) Assuutos de interesse geral.
.

Btum euuu, 22 de taveretre de i947
A�tooio M. C da Veiga .' Walter Strallch
Diretor-Presidente Diretor-Gerente

dor

OH. ACOlHES BAtSINI
ADVOGADO

�--------

��
Causas civis, c0merciais, criminais
e trabalhista. -Cobranças e contra·
tos. - COll',�itli:p.ão de Sociedades

AnÔnili.:'l.s etc.
.

Df'. Affonso Balsini
Medico Especiaiisbl em
doenças de Crianças

e da Péle
ConsulllJrio - Travessa 4
d� F.,evereil'o Edif. PeiteI'

Rua Paraná, 31-A-T€1. 1436
BLUMENAU

I
Dr. Fausto B('3Sn

Medico

Clinica Medica e das creau
ças, J1artoB e opei'aç6es -

Radíodiagnosticos
-0- BLUMENAU -0-

Z· 'faballiãn NOBREGA
Edilicio da Préfeitur a

Advogado Escriptural'. contractos procu
rações, protestos de let�as

Compra a v.endada Immova\a.
ccnnssões de divida, etc. .

Esm t."1 io

Alamed 1.
..
Ó, ..Deu

Dr Med. fi Pape

rolo AmADOR (G.Scholz)
(ompetenci� Profissional

Rua 15 de Novembro, 596

Negócios oportunos
para. pronta entrega: -

. ". .

1 -- Conjunto completo p8Ià a fàbrlca,ão de z.oop Kg,
de AMLDO em 24 horas,

Motores á gasolina
,

t

�'

Marcar; - BRIGaS & STRATT9N- 5 a 7 Hp. de 1 cílio-.
di o veucaí - 4. tempos - resfriamento a Ar, ..•. ,

Motores Semi.;;Diesel
".

MlireS: - FAIRBAoNKS-MO qSE - 6/7, 10/12 e 190 .Hp, de

I etundro horizvDtal _.
5�i:r;�...'!K.�

(. iues-Diesel

Marca: - WITTE - 9 e 12 Hp, - cilindro. vertical e ho

rizontal. .
".

'I' d tI' CS'JSHarca. CHRvSLER - 37 fi 620p. - ? CllD ros ver
.'

partida autcmãuca - dotado de red16dor e instrumentol':!
de contr óle.

.

..

INfORMAÇOES: - F. 0, BU.8th Jr, '.

Alameda RhY Branco. - 1 � Gaixa Postal - 33 - Tel. 1388

.�._._.-.�.-..-.-.x��.-.-·�·�·�'-·

DL Jorge Jasper
Cirurgião De ...ntista
Odonto-ped._.it;4It .. Dentadur�s

.

. anajomlcas:
Rua IS GE! Novembro, '760-- BLUMEN

.
. .

r��d�m;;R�;;kLtd;l& 0
t= Dormitórios ". :�"� �Solas de Jantar

!� IV óveiséEstofàócS 1
1\ Serviço bem ,Jerfeito e bem açabado 1)
II 6ranÔl> estoque aI.'. Topetes [1
í� Ru Dr. Amadeu Luz, t1 �tI· � .,.. " .:.;.:.:.:�.�
�;c���:::+

...��� �.".,.."..._,...t�

CA<L·I
,Cal Concha -. Cal de Peóra - Cal escura
!

.

Cal derretida ....
'

De p sito: Rua Joãú PpsEiÔ il
.

(Velh,a) I
pri'i{',kheimer - Merten >

IINTAS para tingir OVOS
pacotes <

cotll 5 diferentes eõrentcs

:Corr€.ntes para BicIcletas

. F. Domning."eaix.l postal, 1.0 Timuó

fabrica de Tintas'·
8luRlenan� Ltda.

Tintas e Vernizes - :Malerial para
pjnturas em Geral.

.

Tintas
.'

HITI bisnagas oa.ra artistas
BLUMENAU � S1.À. CATARINA

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Atenção: - A direcão não se

responsabiliza por opiniões erni
I idas em ai tigos assinados. mE'S

mo que seja com iniciaísi. Ad- I v_
..

_.:_
....

_

..

_:,:_."_.. -_.:��_:........._
•.

_

.•

_

vede, lambem, que originais re

bidos e não aproveítaoos não
ser ão devolvidos. Outroslm o

serviço telegrafico nada tem a

haver com a OI ientação do [cr-

C•
nal e somente é reproduzido a

onsumldof titulo informativo para nossos
eitores.

.

Ex�ja Manteiga fRIGOR ®�•• <ê•••_••••IO:'_'••••••

Exista Qualidade que fôr ]'Mas não � FRIGÔH I Dr .H. limmermann

,

"Cidade
,
c:i_ Blumenau"

c,

VE�OE-SE"""�a casa de
madetru, Pm Mimo eHado ta
macho 1050 x S metros com
ie�reno �!lr preço de {)�8Bjão.
fi ormacoes com o negoo!atfl AJ'

011-

JOã� p(1IZ' de ZUtler, Ui fllJa
. �saoa. BVl

I Precisa-se

.. Empregadas
Pre cisa. se de duas, parti

São Paulo, uma cDsinheira fi
outra arruma-te íra, dando-se
preferencia li pessoas de res

lJo�s8bilidade. Adiauta-@p dín
helr� para fi viagem. Iuíor
maçoes nesta redação. avi

j
J
!

I

Caixao funsnu
----�....�ge

�'-4viço d:;i��ira
ordem

\
\

..

Medicação ouaitio»
fiO tratamento do §ifili.'l, 1IrhADVOGADO: 1111

Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPlTAL)
1IIIIiII---�-----,------1II1

"
I

'.

1� OOO.OÓ:' :12 OOO.OOi .e:
:')"9000,00,

ló.OOO,OO

Itoupa va Sêca,

-

PJ�ISAO I)ETipógrafos precisa.
t;e para

.este Jornal.
ESTOM_l'�GO -- FTGADO·-c- INTESTINOS,

..

AlJt. �:i:-�::�r·e:'to;ne·�f9' -sob.re--·o· :J::��

::'�"!fc-t)"'�) ':..�lC·.; �.trv.o"cvftOn:Oj �: .prt ..

sou d� _

\,te:;!;-e !"'r')por"""!�na:n cQ�n
�

.-

e�tci: ç;erif. "!:�'c:��J."J_J'�- ',e; �ig-�!jtã-a�
Cr:<:CC.:l:.Jf�ShCrlO!::' �. fjc!!�tk)� '::e�

Modernissimo aparelho de Luz
Ultra Viole!ll

Vacinação preveritrva das cri-

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
de lO mêses) sem reação alguma
Da consultas I todos os�asd�-

���""'.,. ....�, .. "'-.....:.__..

lfi-�.-�-�-__�.......�-.-Jl-�
no Edificio Peiter (em (rt3nte
ao Hotel Vitoria), das 10,30

Este é o seu JORNAL. ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

Cirúroíâo Dentista

Raios X
Rua 15 Nov. 595 }.O And.

I'J !í2::�m d!"sCPT:or e ccr -03 er��C::T ..

mldadE>;; '':0 . E S TOM i:. G o .

r iG AD.O _"iI !:f{ f E S T 1NOS.

II

VENDE-SE� • .-o-.-.-� ••-.

{( Jornal de NrUcia $})
- São faulo -

com suplemento em lingua
alemã.

({Deutsche Nachrichten»
Assinatura anual:Cr.$ 12000

Age.ite : OTTO \VILJ�E
BluÍnenau - Caixa Postal'gô

Rua 15 de Nov. 366
·

...--._----.-...."'""11 .-..

Sociedade Benefíctadura
adeiras Ltda,

de
Em Ponta Aguda: um BangaloW. edificado num" �terteJjo

.

com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinhá e máti-

rinha legalizado. Preço 49-0,?o.oo
,_.

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende-se urna chácara com casa de material e com tódrls per
...nces -- animais. etc. ·r

-

1 terreno em Póntll Aguda. com 4&0. metroS, de fundos
e 210 de Ireute com 3 casas <de' madeira;C;e I casa lle

ForTO Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie
material todas alugadas. Por rreço de- ocasíâo Cr$

LADRILHOS � Alinhamento, etc. etc. �!·?��2·Urbano, com as s€guintes dimensões: 13 metros de

O Materiais de COllstruçã': \

I
frente e com 33 metr JS de fundos.

.

Werner Gorni 11 EsoecialiJade.', Soalh!J Marca Strobd Uma casa na TU'a 15 de Novembro. ->

Bus Piaul. na 15 -rone.rras
Uma casa de, madeira, com 1.200.000 ma, sendo Loooma

B l U M E NAU
---;;;;;----;;;;;----------------� ainda mato- preço Cr$ 75 000.00. Situado neste município, .

Rua

Bom Retiro: Diversas lotes, nas proximidades da Ia. Fabrica de
Tecidos .Hering.

.

Um terreno, com mts. de frente e 400 de' fundos, cnm 3

casas, situado na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:
Cr$ 13°.000.00. _

. ... .. ..
é,' < - ,,:

Uma casa com 4 Jcte'surbanos;.situado na!',ma. Vi�(jr �óbijei"::+
4 casas situadas na .Rua Minas Gerais, sendo: z al"ugactas

uma por Cr$ 280.Qo, outra por Cr$ 260,00 mensais;
..

Preço: Cr$ 75.0DO,oo.!, .
'. . ..

.

2 casas menores, alugadas Cr$ 30e.�o. Preço de ocasião

Cr$ 4.0.000.00 sendo as casas de madeira e com ·agu.a, encanada.

Informações com o Sr. Helmut litnermâ'nn, 80ft.tot'·�
Legaliza�o, Rua 15 de Nnvembro 76D-Fone. 1A81 i

.

,

B1UMENAU
....

.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeir as em Geral

Oticin� RADIO fJHK(

E�rm !�terme�iaria de M, L Araujoltende todo! 08 úcrviçOt dR

Radiol receuteres
'anteo:!! Bap!l108 6 GilfDUft6u&

TBLEFONil 1395
SUB 7 da S:s1smllro. 13

(Matriz em FlorianopOUs)
Tltulos Declaratorios - Naturalizações

. Encarr.eg�_se do quaisquer assuntos junto ás repar
í.ições ptiblicas de Blulllenau, Florianópolis Rio de
Ja!leil"u, São Paulo e Porto Alegre.

'

Assieteucia técnica de conhecidos advogados - Aheo

luta. S6&Uranç.a e rapidez, asseguradas por tres anos

de Iunoionamento.

. '�

Preços módicos-Co!lsuHas sem compromisso.
r::scritório para o VALE DO 11',4JAI':
L Rua 15 de Nouembro n' 415- 20 andar sala 1

. O, Max Tayares d'lmaral
Dr. Irthsr 6alsini. .

.
.

Escritório: Rua Bom Retiro Dr. 2, l' andar,-
Fones:.·l 150-1 101 ...;

.

MUTUA CATARINENSE

(1lIos d'iI CDPIIIL] - Blumenau
Endereço telegrsfico - INTER

Ilrtefatos Jexlis "Irtel" S. I.
ia. Convocação

ASSEMBLEIA GERAL OROINARIA
De conformidtl.de corri o artigo 5. capitulo V dos es

tatutos da fa_i)rtca de Artef1:&tos Textis "Artex" S. A. são

C?J.?vocados .os Srs. !\-cíonista � a comparecerem no eecrj.

lt�no da S{,c�ed8de, Sito la sua Progresso o: I50, bairro Gtlr
ma. nesta cldade de dlumenau, no dia 29 de março de
1947. ás quatorze (14) horas, pfJra Asaemhléia G ral ordi-

-

fiaria, que obedecerá a seguinte.
ORDEM DO DI.I\

1) Apre�entaçãOJ discusRão e apro'Jação de BHltWÇO e

demaIS _
contas r�lativ8S ao ano B\JCI!i! da 19'10 e

Parecer do Conselho Fiscal.
'

2) Eleiçâo do O;nselho fiscul para. o ano social de
Ig47.

3) Eleição do Diretor.
4) Outros assuntos de illter?sse socIal·

Blumeaau, 4. de fil.trÇO de Ig47
(a)� T. B. Zad,rozny - Diretor

Va,rizes (veias
e úlceras das
e Bem dor

3'Vl;

Dr. A.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Empreza' Autu-Viação' Catbarineoise S.A.
\oemonstração da conta

Senhores .Iel.illlslas :

.' PERDAS"Em rumprímento ao que determinam os nessas Estatutos e
. .

: Lei das Sociedades Anonimas, apresentamos a VV. 5S. o Ba

\
...'

.

, uço Geral desta Empreza, encerrado em 31 (ia Dezembro de Contas'. Deve
:;4-6, como tambem o eespectívc Parecer do Conselho Fiscal, Pe-

.

- '" documentos em referencía, que exprimem a verdadeira situa-
, . ..;...

C;o da nossa firma e os resultados alcançados no exercido findo S�ld� do exerci .. lO amerior

·.i senhores acionistas têm todos os dados pare. julgarem os àtos V1açao
, Diretoria, "" qual, entretanto, permanece a inteira disposição, Outr�s Rendas
H seus escritórios, á Rua 15 de Novembro n,o 552, nesta cida- Sala�l?s. .

,� de Blumenau para quaesquer eeclarecimentos que forem aoli- AUXlh_?s e ajuda d.e üe�pezas a

, :::aóos;
., .

Mot?r,lstas e Funcl0narlo�
Instituto de Aposentadoria
Legião Brasi.eira de Assistencia

em Comissões
( ontribuíções, Restituições etc.

Seguros
Impostos

I
Despesas Viaçã.oDespesas Gerais
Concertos
pneus e Carnaras de Ar

Cr$ 1.6.53.... I 2,60 Jures e Descontos

Alugueres
Selos Federais
Despesas viagens de físcalisação
Serviço de entrega

2497.694,00 Propaganda

'Relatório da Diretoria S·lumcnau

Cooperativa < de _.Conspmo2,B!ml�a•...ttOa.
.

.'.

.

Assembleia Geral.ilr�lIlaru� . '.' .. ',

Convid8mo� 08 8et.:hore� �s.8f)Clado8 desta Ci}opedrt�i;
ara ti asaembléts gera•• rdmárI8. ();. real zar-se ,DQ a

, .....

p. .

't
' 115 hora' no Iucal da. �Co{lp�"atlV'8. afIm de

110 COrrf:'D e. as .
,

. ,

d d dia ': .' -;', '.'

dettberarem tôOrl3 fi sfgulnte o)'. e .

U .,: •.
i 1 'di; ... "

I') Aprovilção do b�18nco e contas "o fJterc co ..
'

2') �!�ÇãO do CÜ[lB�lbo de A�lllinistr6çãO;<'
3') �lelção do Consêlho FIscal,
4'} Assuntos de interesse 8cctd.

,

Blumenaua 1 de março de 1947.
R Laus .... .

'"

'.
',>

Presldenle em exercido >" .

'

................_....;..*--.. v �-. "'-:t�__"""'•.-",,,,,,,,,,.•

l·

Haver

Cr$ 311.02",5:)
8.590•8785°
438388.40

o-s

BALANÇO GERAL encerrado
31 de dezembro de 1940

A T I V O

81.932,9°
I33.674,5°

7.018.9°
223·755,10
ó3745.20
1::8.252,vo
108.035,90

1.364.613,2 J
212.122,00

1.5°3.487,70
615.385,40
35.672.70
44.836.00
23435,90
4G·510,40
3&.327,00
57.265,00

Imobilizado :

'móveis e Benfeitorias em BIu.
',enau; Curitiba; ..

' Florian6polis;
.

,;ajaf e Jaraguá'
Eltável:

laquinas, Instalações e Fer
.mentas de Ofícínas
.Ióveís & UtenlÍllol
/eículos

,
.

•••••••••�".:.n:H.-......e
• •
• •

.� .

� -
• •

.. :• •.. .
: ..

� .
." ..

..!. •
· ..
: .
• •
.. .
.. .
• •
.. �
... .�

� COMPANHIA ··INTERHA· :
1.649.190,40 Grat�ficaçõe!! .' 90.000,°0 : ClORAL DE CAP'· ;

: 5,00 Cr$ 2443 458.10 'G:a�lflcações a pagar 308.920,00 !l .'

TALIZAC'O
.

':.'DIVidendos 24°.000,00 ;
.

. fi ..

Funde de Previsão 200.000,00 ii. .'
.

•

Cr$ 30.000.00
Fundo de Reserva ! Amort.izaçã.o delEspe. 453258.10 1.292•178,10 F jItCr$ �!J__5 877.60 ---;..,..;........

-Cr$ 9.340 288,4° Or$9,.)<\.o.288.40"· evereiro .;
, No sorteio realizado em �
" 31 de Jsueíro de 1947:

.: i. foram sorteadas as se- fi'
� gui�te8 combinações: I
'EDU SlU'I . =

Parecer do Conselho Fiscal � .

'RZ.·:
OS abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da. Em- l IPZ UKZ:

preza Auto�Viação Catarir,eose S.A., tendo examinado o Ba- i . IItU .l:·
lanço, conta de lucros e perdas e demais documentos, bem. M.·.HPI Q'"EQ 1:.f!omo o relatoriu da Diretoria; referente ao exercido findo em ... ...,

31 de dezembro de 1946 declaram ter encontrado tudo u,: 'm�is t .

'

.. �. t
perfeita ordem e exati��o, pelo que. re?omendam. sua lOtelra.. Os portadores de tltU.:
aprovação pela Assembleia Geral Ordtnlrla, que sera convocada : los em vigor contempla- ..
para tal firri. : dos são convidados.a.re-:

Blumenau. 18 de fevereiro de 1947. .. ceber O reembolso garan-:
Julio Voigt Junior OUo Hanniogs Curt frobst : tido, na

.

séde da Com.:: pal1hia.. ,

'

..... :!I'.'
.

'.

.-: Agentes geraes: .:*
. •

! Sociedade �()merciali
i Livonius Lida. ;
., Blumenau ,.
� �,

'. :
: Não esqueçam o· pa- •

Pelo pres('ntt', ficam convidados os Senhores' Acionistas, :. gamento das JIíens':lli�a.:
para comparecerem à Assembléia Ger�l Ordinária, a real�zéÍ.r�se '. des! Em caso de lnte.r-.
no dia 3' de março do corrente :no, as 15 horas, nos eSCritórIOS : rupção� rehabilitem'i.i:n.:
'desta Sociedade, em Blu:nena.u, á rua 15 de Novembro no, :48h •. mediatamente >08 �eus:E D I T I L II". 2 com a' seguinte .! : titulos. E' suifieiente pa .�

, De crdem do Senhor Chefe da Delegacia do Serviço ORDEM DO DIA.
_ I: garUMA MENSALIDADE 'ti

do Patrlm6nio da Unillo,' deste Estado, faço púbUco, para coo> 1'>. - Aprovação de Balatl.ço. Dcmonstraçao de. Lucros e Perdas : para revigorar o meam?:
nhecimento qoe confinantes e de quem se possa interessar e C,ontas do exercícIO �e 1.946; i. e eYltar a perda do'. dl- :
pelo ierr.:!no de marinha, situado á rua 15 de novembro, na 2°. - EleIção do C�mseJho FlSC�I; . : reito iObre O ,sorteio e.
cidade de UrUmenau. município do mesmo nome, que o ter- 3°, - Assuntos de lnteresse soclal.. • salvar as SUd8 econo�:
reno de que trata o presente processo foI N!qu",ri'.Jo em Blumenau, 20 de feverel�o de I.94�' :, mias. .

.•
afolamS)lte pela S. A. MOINHO RIO-ORANDENSE. contor- Alfredo FTeshel-DIretor Presldente .•.. , •
me processo protocolado, nesta Delegacia, sob o no� 799/44 Repruduzido por ter saido c°trl incorreções.

'. r :..«: 0 .

. ��:��arroS[orMrus
'.

�gl�l�ii��[fli�t�iirt;�:��i��k}fj��, Imllll�ôllllHmu
na

1.356.598,20

Dispenivel ;
.aíxa e Bli.ncos

Realisavel a Curto e

Longo prazo:
�ontas Coftenttl Devedores
i'ituloa

.

de Renda
istoque de Peças. Acessórios
iÍotores, Pneus e Combustíveis
Jetreiros Luminolo�

Cr$ 81.31290
1. [85,455,90"

,

Cr$ 329.548,00
57.847.00 'oto:

, :i2.110.29900

Depreciações
Veiculas
Maquinas, Motores,
Instalações e Ferra-
mentas

.

\1óveís e Utensílios
Imóveis

93.067,00
19282,20
58.793,10

76I.282.7�
32'980,00

.
..

Contas de
.

C-ompenaa;ã.,;
:...ções Caucionadas

"'�

In�iolóveis. • Àprova de

fogo e de umidade
:Cômodos. Material
,�e grande resistência
E;1Ccelente oCt:lb!]mento.

PASSIVO
Blumenau, 31 de Dezembro de 1946.
Leopoldo Colin João Hahn A:iolfo Hass

Diretores-Gerentes
H. Freytag ..

Guarda-Livros, r�g: na E.KG. sob n' 32�300Não .givel
:::apital

.

.

?und() de Re.e�va. Legal
Y'undo de Reserva EspeCial
Fundo para Aquisição de Veiculos
:;'undo para Amortização Debentures
2'undo de Previsão
fiundo de Depreciação de Imóveis

Cr$ 2.000.000,00
4CO.oco,oo

1.097 663,00
1.000.000,00
100;000.00

200,000,00
225.093.30 Cr$ 5.022.756,3° FABRIC:�MOS:

Exigivel
Debenturea
Contas a "pagar
C. C. Credores Especiais e Bancos
Gratificaçõe. a pagar
Dividendos

45°·000.00
89.592,00
564609,30
3°8.920,00. .

.

240,000;00 Cr$ 1.653 12 1,,,0

Contai de Compensação:
Caução da Diretoria cr�$ 6.7!:;;;·��ICASA O O AMERICANO S/A.

MERCADO DE AUTOMóVEIS
Cõnvocação de Assembléia Geral Ordinária

Serviço do Patrimônio da União
Delegacia em 'Santa Catarina.

P;'6�docirrw &; .Dia; Ltda�
,-,FiUA 15 de .Nov, 681

..

. <"'B L U. M E NAU
.�., �.

IllIUslrja e<Comerclc
;Ellilio Kr,Use S.,. I"

··.(�m Q�ga1J,ização)

.•�

Lavando-se com o sobd1o

"VIROEM ESP F�CI A L I DADE"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


